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Resumo: Os benefícios e serviços de assistência social oferecidos as populações rurais têm 
sugerido várias discussões. Assim, esta pesquisa teve por objetivo explicitar de que forma 
ocorre o acesso aos benefícios e serviços da Política Nacional de Assistência Social à 
população rural no município de Toledo - Pr. Com essa finalidade, foi realizado um estudo 
de caso baseado na pesquisa documental, bibliográfica e de campo. A pesquisa identificou 
uma ampliação no acesso aos benefícios e serviços a toda a população. Contudo 
demonstrou que é necessario avançar no processo de descentralização dos serviços e 
benefícios para a população rural do município. 
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Abstract: The benefits and social services offered rural populations have suggested several 
discussions. Thus, the main aim of this research is to explain how the access to benefits and 
services of the National Social Assistance Policy occurs to the rural population in the city of 
Toledo - Pr. With this purpose, it was conducted a case study based on desk, bibliographic 
and field research. As a result, it was identified an expansion in access to benefits and 
services to the entire population. However, it demonstrated that is necessary to advance the 
decentralization process of services and benefits to the rural population of the municipality. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os benefícios e serviços de assistência social, oferecidos ao meio rural têm implicado várias 

discussões nos últimos tempos, uma vez que a Constituição Federal de 1988, no artigo 194, 

inciso II, garante a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações 

urbanas e rurais. 

Na mesma direção a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS, 1993) dispõe sobre a 

igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, 

garantindo a equivalência às populações urbanas e rurais, bem como a descentralização 

dos serviços de assistência social. Assim também a Política Nacional de Assistência Social 

(PNAS, 2004) também contribui para a inclusão e equidade dos usuários e grupos 
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específicos, objetivando ampliar o acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e 

especiais, tanto na área urbana como rural. 

Nesse interim, a universalização e a equidade no acesso aos serviços sociais se coadunam 

com a equidade bem como as questões de imparcialidade e justiça social e de um maior 

acesso e a melhor qualidade de vida. Esses objetivos devem ser priorizados também nas 

políticas públicas, embora vários autores evidenciem a carência e as desigualdades nos 

serviços voltados à população rural. Assim, o objetivo desta pesquisa buscou explicitar de 

que forma ocorre o acesso ao direito à universalização e à equidade dos benefícios e 

serviços da PNAS à população rural no município de Toledo – Pr. 

2. CONSIDERAÇÕES SOBRE O URBANO E O RURAL 

 Segundo dados do Censo Demográfico de 2010 a população brasileira era de 

aproximadamente 190 milhões, dentre os quais 160.925.792 é urbana e 29.830.007 rural 

(IBGE, 2011). Para o IBGE, a classificação baseia-se nas áreas, sendo a população 

classificada como rural ou urbana de acordo com a localização de seu domicílio. 

Veiga (2003), Abramovay (2000) e a Agenda 21 Brasileira (2004) discordam desta 

classificação entre rural e urbano utilizadas pelo IBGE, pois cria uma aparente classificação 

de que 80% da população brasileira vivem nas áreas urbanas, além disso, ocorre um 

direcionamento na maneira como se definem as áreas rurais no Brasil, contribuindo para 

que sejam reforçados os conceitos de atraso, carência de serviços e falta de cidadania que 

acompanham historicamente as populações rurais. Dessa forma, o acesso a bens e serviços 

e um mínimo de adensamento são aceitáveis para que a população rural seja considerada 

urbana. 

Uma análise equivocada na definição do que é rural ou urbano, a partir da qual as pessoas 

tendem a pensar que a população rural é muito pequena e pode se extinguir em um futuro 

próximo, ocasiona uma dificuldade em justificar políticas públicas que não sejam voltadas 

para o urbano (VEIGA, 2003). Desse modo, entende-se, por exemplo, que as áreas com 

particularidades eminentemente rurais, mas consideradas urbanas, na eventualidade de 

receberem políticas públicas, recebem-nas, em verdade, a partir de um planejamento 

equivocado. 

Para Wanderley (2003, p. 8) é necessário um esforço para assegurar a cidadania dos 

sujeitos rurais no espaço rural, pois “o que se pretende é que o brasileiro que vive no meio 

rural não seja estigmatizado por essa condição de rural e que não precise deixar o campo 

para que seja reconhecido como cidadão pleno”. Para que isso ocorra, é fundamental 

garantir localmente o acesso da população rural aos mais variados benefícios e serviços 

sociais que preencham os requisitos de cidadania e ampliação de “possibilidades 
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econômicas, sociais e culturais, de forma a assegurar que a permanência no campo seja a 

expressão de uma escolha livre, pessoal e renovável”. (WANDERLEY, idem). 

Nesse sentido, os estudos atuais sobre a construção de um “novo meio rural” se tornaram 

uma categoria importante para se pensar as relações sociais e econômicas historicamente 

construídas na medida em que estão balizadas em uma sociedade em que o homem 

transformou a terra em mercadorias, perdendo seu principal objetivo. 

Assim, as discussões do meio rural não devem ser destituídas das contradições inerentes 

ao sistema capitalista vigente. Kraemer (2006, p. 49) reforça que as temáticas discutidas 

excluem a questão da pobreza rural como produto “das contradições e de luta de classes 

existentes nestes contextos, homogeneizando a população que vive no campo, o que acaba 

por esvaziar o rural do seu significado histórico e político”. 

3. A POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AMPLIANDO OS DIREITOS 
PARA TODA A POPULAÇÃO 

Conforme o exposto no item anterior, a fragilidade na compreensão do rural e o do urbano 

implica de maneira direta da forma que as políticas sociais são dinamizadas. Essa realidade 

se reflete também na PNAS que segue o mesmo direcionamento que a maioria das políticas 

públicas na qual ocorre uma priorização dos serviços para o meio urbano em detrimento ao 

rural. Desta forma, a Constituição Federal de 1988, no artigo 194 ao garantir a uniformidade 

e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais traz a 

obrigatoriedade do Estado em oferecer os serviços e benefício a todos, independente do 

lugar onde vivem. 

Reforçando essa prerrogativa, a LOAS (1993) dispõe sobre a igualdade de direitos no 

acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza. Dessa forma garante 

equivalência às populações urbanas e rurais, bem como a descentralização dos serviços de 

assistência social que prevê a transferência da gerência, da execução de ações e da 

prestação de serviços para instâncias de gestão e decisão mais próximas dos usuários. Em 

consonância com essa prerogativa a PNAS (2004) também objetiva contribuir para a 

inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos ampliando o acesso aos bens e 

serviços sócio-assistenciais básicos e especiais, tanto na área urbana como rural. 

Contudo, neste processo é fundamental que as políticas públicas avancem para superar 

esses desafios e passem a considerar as particularidades e as singularidades da totalidade 

da população, vedando o tratamento desigual para a população urbana e rural. 

Dessa forma, Kramer (2006, p. 50) destaca que: 

 

A assistência social pode contribuir nesse processo de inclusão da população rural 
na agenda política brasileira, dando visibilidade às demandas rurais e 
problematizando a ausência do meio rural no projeto de desenvolvimento do país, 
particularmente através do trabalho desenvolvido pelos operadores da política de 
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assistência social e através das análises que vêm sendo realizadas para a 
implantação do SUAS, buscando possibilidades e estratégias de enfrentamento à 
pobreza rural que, articulada a outras políticas setoriais, apontem para ações a 
serem desenvolvidas numa perspectiva de totalidade. 

 

Nesse processo, a PNAS (2004) bem como o Sistema Único de Assistencia Social – SUAS, 

tem um papael desafiador, uma vez que a maioria dos equipamentos sociais que compõem 

a rede de serviços socoasssistenciais se encontra instalada e atende em espaços urbanos. 

Apesar dos avanços com a implantação do SUAS, o qual preconiza a descentralização, 

ainda assim a população rural está longe de ser compreendida, de ter sua particularidade 

conhecida, sua real demanda atendida e de ser incluída na perspectiva do direito. 

Mesmo que se entenda que a inclusão efetiva da população rural no SUAS necessite um 

tempo histórico para sua concretização, é possível observar que a política de assistência 

social caminha nessa direção, ainda assim são passiveis de questionamentos a equidade e 

a igualdade no acesso aos benefícios preconizados na legislação. A equidade preconizada 

pode ser entendida como o reconhecimento e efetivação, com igualdade, dos direitos da 

população, sem restringir o acesso a eles e nem estigmatizar as diferenças que conformam 

os diversos segmentos. (SPOSATI, 2009). 

Neste cenário, o SUAS e a PNAS fazem parte de um processo que deve ser consolidado 

com as demais políticas, no sentido de incluir e dar visibilidade as demandas rurais nas 

agendas das políticas públicas brasileiras e desconstruir as práticas reducionistas e 

focalizadas e construir ações que considerem as desigualdades socioterritoriais as quais 

possam ser ofertadas o mais próximo possível do lugar onde vivem. 

4. O MUNICIPIO DE TOLEDO E A MATERIALIZAÇÃO DA PNAS 

A assistência social, enquanto política pública de direito e sua inserção no sistema de 

seguridade no contexto brasileiro, vem se afirmando desde a aprovação da LOAS em 1993, 

alcançando significativos avanços que concretizaram seus princípios e permitiram seu 

aperfeiçoamento, avanços que podem ser reconhecidos na aprovação da PNAS (2004) e na 

criação do SUAS. Dessa forma, o SUAS materializa o conteúdo da LOAS “cumprindo no 

tempo histórico dessa política as exigências para a realização dos objetivos e resultados 

esperados que devem consagrar direitos de cidadania e inclusão social” (PNAS, 2004, p. 

33). 

Assim, é indispensável evidenciar a construção do SUAS no município de Toledo com os 

desafios de conservar os princípios e as diretrizes da LOAS, dentre eles a universalização 

dos direitos sociais, o acesso aos benefícios e serviços a quem deles necessitar e os 

pressupostos da descentralização, territorialização, matricialidade e intersetorialidade. 
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O Município de Toledo situa-se na região do Extremo Oeste Paranaense que, de acordo 

com a história, é uma região de colonização recente. O desenvolvimento de Toledo ocorreu 

de forma acelerada. No início, a economia girava em torno das atividades agrícolas. Após as 

décadas de 1960/1970, a modernização agrícola originou novas relações no campo, e a 

especialização agrícola favoreceu a monocultura e a concentração da propriedade, 

modificando drasticamente os instrumentos de produção e introduzindo novas práticas na 

organização do trabalho. Isso de certa forma inviabilizou a continuidade de muitos 

trabalhadores que desenvolviam suas atividades de forma rudimentar em pequenas 

propriedades, originando o êxodo rural e a acelerada urbanização (BORILLI et al, 2009). 

Dados do Censo Demográfico de 2010, realizado pelo IBGE, demonstram que a população 

de Toledo é de 119.313, dentre as quais 11.054 são rurais e 108.259, urbanas. O município 

possui 42.543 domicílios, sendo que 38.648 são urbanos e 3.895 são rurais. Apesar de a 

população rural representar somente 12,5% da totalidade de habitantes, os produtores 

rurais são responsáveis de forma direta (produção agropecuária) e indireta (fornecimento de 

matéria-prima para a agroindústria) por uma parcela expressiva da prosperidade do 

município. (BORILI et al, 2009). 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM é superior à media do Paraná, 

conforme Toledo (2010, p. 25) o municipio desfruta um IDHM de 0,827. Embora o município 

apresente elevados índices de IDHM e seja reconhecido nacionalmente pelos altos índices 

de produção agropecuária e uma agroindústria bem sucedida, as mudanças econômicas e 

sociais decorrentes do desenvolvimento acelerado do município tendem a gerar expressões 

da “questão social” devido ao aumento das desigualdades sociais e a acumulação de renda. 

Nesta perspectiva, é possivel verificar os dados demonstrados no Relatório de Informações 

Sociais. Em junho de 2014 o município de Toledo contava com 12.361 famílias inscritas no 

Cadastro Único, dentre as quais 1.840 com renda per capita familiar de até R$70,00; 3.799 

com renda per capita familiar de até R$ 140,00; 8.207 com renda per capita até meio 

salário-mínimo. Considerando que cada família supostamente seja composta, em média, por 

três pessoas, é possível inferir que aproximadamente 37.000 habitantes do município são de 

baixa renda, dados que contrastam com os altos índices de IDHM, de produção 

agropecuária e de uma agroindústria bem desenvolvida, os quais podem sugerir que no 

munícipio ocorre uma alta concentração de renda e elevados índices de desigualdade 

social. 

De acordo com as informações obtidas no Departamento do Cadastro Único do município 

de Toledo, em dezembro de 2013, na área urbana, 1.889 famílias eram beneficiárias do 

Programa Bolsa Família enquanto que, na área rural, 97 famílias eram beneficiárias. 

Considerando que o total de habitantes urbanos é de 108.259 significa dizer 1.74 % das 

famílias urbanas são beneficiárias do PBF, enquanto que na área rural, dos 11.054 
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habitantes, somente 0,87 % são beneficiários do programa. Essas famílias de baixa renda 

totalizam 5.983 pessoas, o que representa 4,65% da população do Município. 

A partir dessas aparentes discrepâncias nas proporcionalidades de famílias cadastradas 

entre a área urbana e rural e do conhecimento empírico da pesquisadora, foi realizado uma 

pesquisa de campo tendo como principal objetivo explicitar de forma ocorre o acesso ao 

direito à universalização e à equidade dos benefícios e serviços da Política Nacional de 

Assistência Social - PNAS à população rural no município de Toledo. 

A pesquisa de campo foi realizada no município de Toledo, onde foram entrevistadas 32 

pessoas, divididas em dois grupos. No primeiro grupo, foram entrevistados três gestores dos 

serviços da proteção social básica do município, definidos a partir da função que exercem 

no município. Nesse caso, foram entrevistadas as coordenadoras do CRAS III e V, pois 

atendem a maioria das demandas advindas dos distritos e das áreas rurais do município. 

Também foi entrevistada a Diretora da proteção social básica, por ser responsável direta 

pela organização e gestão referida. 

O segundo grupo de entrevistados abrangeu parte dos beneficiários do Programa Bolsa 

Família (PBF) que residem em áreas rurais, perfazendo um total de 29 famílias. A 

justificativa para a escolha dos usuários desse programa ocorreu pela dimensão e a 

importância do PBF, o qual se configura como o maior programa de distribuição de renda no 

País ao colaborar efetivamente com a redução da pobreza e com a queda da desigualdade, 

sendo muito significativo na composição da renda das famílias beneficiárias do PBF. 

Convém ressaltar que para atender aos procedimentos legais, esta pesquisa foi submetida 

ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP). Da mesma forma, realizou-se 

a sensibilização junto aos pesquisados sobre os objetivos e às garantias éticas da pesquisa 

mediante um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

4.1 Análise e resultado dos dados da pesquisa 

A pesquisa demostrou que dos beneficiários do PBF 76% não estão vinculados a nenhum 

outro benefício e serviço da assistência social, 10% estão vinculados ao Beneficio de 

Prestação Continuada, 10%, ao Programa de Erradicação do Trabalho Infanti-PETI e 4% ao 

Projovem adolescente que é voltado para jovens de 15 a 17 anos de famílias beneficiárias 

do Programa Bolsa Família e jovens vinculados ou egressos de programas e serviços da 

proteção social especial. 

Quando indagados se possuem alguma dificuldade para ter acesso aos benefícios e 

serviços da assistência, várias famílias apontaram a questão da distância e do transporte 

coletivo. A burocracia e a demora na liberação dos benefícios também aparecem, mas com 

menos frequência. O relato de uma das entrevistadas demonstra essa dificuldade: “não tem 

ônibus que passa na vila, preciso ir em outra comunidade para pega o ônibus e até lá são 
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10 km e até a cidade são mais 20 km é um gasto de mais de R$15. Os piá gostariam de 

fazer uns curso, mas fica muito caro, além de não ter transporte”. Outra depoente relata que 

mora longe e não participa de nenhum curso, pois iria gastar quase o valor do bolsa família 

em passagem. 

A entrevistada a seguir relata vir de carona para retirar o benefício, sobre os quais admite 

desconhecimento: 

 

Pensa nesta distância, não tem nenhum transporte, nem pra saúde. Faz 4 anos que 
resido nesta linha e não ouvi falar dos serviços da assistência, [...], eu participo do 
clube de mães e não veio ninguém ainda falar sobre isso na comunidade. [...] no dia 
que vou pegar o beneficio perco o dia todo, pois vou com a vizinha pego carona, ela 
vai trabalhar na parte da manhã e só volta no fim da tarde, pago ainda R$ 25,00 pra 
ir de carona. A correspondência também não chega vou até a vila em Bom Princípio 
que fica a uns 4 km. 

 

Diante desses aspectos, a carência do transporte coletivo nas áreas rurais corrobora com o 

precário acesso aos serviços e benefícios, principalmente nas áreas de baixa densidade. A 

distância dos equipamentos públicos, nesse caso, também se revela um problema no 

acesso aos benefícios e serviços, pois importa despesas para a população rural, 

especialmente com transporte coletivo, sem mencionar o tempo despendido. Dessa forma, 

quanto maior for a distância para obter o acesso aos serviços, maiores serão os custos, o 

que torna mais grave a situação de vulnerabilidade vivenciada pelas famílias. 

A não vinculação a outros serviços da assistência social decorre também da fragilidade da 

descentralização dos serviços nas áreas rurais, uma vez que, se fossem oferecidos mais 

próximos de suas residências, a probabilidade de os beneficiários deles participarem seria 

maior. 

Nesse sentido, é prudente explanar que os beneficiários do PBF entrevistados afirmaram, 

em sua maioria, não terem participado de nenhum outro serviço da rede da assistência. A 

referência que fazem à política da assistência social está somente relacionada ao 

recebimento do benefício, e não a outros serviços. Somente uma das entrevistadas relatou 

ter participado de um curso de confecção de chinelos. Diante disso, percebe-se também o 

desconhecimento das famílias do PBF sobre os serviços e benefícios voltados à Política de 

Assistência Social. 

Os benefícios e serviços da assistência social devem ser ofertados de forma simultânea. 

Além disso, o benefício em espécie deveria ter o acesso necessariamente vinculado a um 

conjunto de serviços, pois conforme o Protocolo de Gestão Integrada de Benefícios e 

Transferência de Renda no Âmbito do SUAS (2009, p.4) a “sinergia gerada pela oferta 

simultânea de renda e de serviços socioassistenciais potencializa a capacidade de 

recuperação, preservação e desenvolvimento da função protetiva das famílias, contribuindo 

para sua autonomia e emancipação”. A inclusão das famílias do PBF na rede de serviços 
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socioassistenciais é de fundamental importância, pois contribui de forma expressiva para a 

superação de situações de vulnerabilidades sociais. 

Ademais, a política de assistência social do município de Toledo vem avançando 

substancialmente na direção da ampliação e da descentralização da rede de serviços no 

município. Essa afirmativa pode ser observada na estrutura da assistência social, na 

organização e na gestão da política da assistência social no município, nas análises dos 

relatórios das conferências municipais, no plano plurianual e no plano municipal de 

assistência social. 

Nas afirmações das gestoras dos CRAS da proteção social básica, é possível verificar esse 

avanço. De tal forma, a proteção social básica oferece o Serviço de Proteção e Atendimento 

Integral à Família-PAIF, que dispõe dos Programas Cidadania e de Qualificação Profissional 

e geração de renda. Oferece ainda os Serviços de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos-SVFV, o qual oferta o programa ProJovem Adolescente, que contempla os vários  

projetos. Além disso, são realizadas orientações e a inserção no cadastro único do PBF, do 

PETI e do Fome Zero. Também a orientação do BPC e, ser for o caso, o encaminhamento 

ao Instituto Nacional do Seguro Social. O município igualmente oferece quatro modalidades 

de benefícios eventuais: auxílio-natalidade, material, funeral e auxílio de DNA. Além desses, 

também são ofertados benefícios de transferência de renda com financiamento 

exclusivamente municipal: Agente Jovem, BEM Toledo e Florir Toledo. 

Em relação ao PBF, no mês de junho de 2014 foram beneficiadas 1.682 famílias, 

representando uma cobertura de 50,3 % da estimativa de famílias pobres no município. As 

famílias recebem benefícios com valor médio de R$ 143,48, e o valor total transferido pelo 

governo federal em benefícios às famílias atendidas alcançou R$ 241.337 no mês (MDS, 

Relatório de Informações Sociais, 2014). 

É possível verificar unanimidade nas falas das gestoras quanto à necessidade de avançar 

na descentralização e oferta de serviços nas áreas rurais e o acompanhamento efetivo e 

mais próximo das famílias. 

Nesse contexto, é fundamental reconhecer a importância dos CRAS na oferta dos serviços e 

descentralização destes, pois estão localizados nos territórios de maior vulnerabilidade 

social do o município. O CRAS se constitui, ainda, como uma das estratégias que 

possibilitam o aprimoramento do atendimento e inclusão das pessoas e famílias nos 

programas da assistência social. 

No entanto, somente alguns serviços são oferecidos de modo descentralizado nos distritos, 

como as reuniões, os projetos dos CRAS e os cadastramentos do CadÚnico. Ressalva-se 

que as visitas domiciliares são realizadas em todas as comunidades rurais em que houver a 

demanda para esse serviço. 



 

9 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

Além desses esforços em descentralizar os serviços, faz-se necessário proporcionar 

diferentes ações para os usuários das áreas rurais, especialmente no que tange aos 

projetos da qualificação de emprego, pois estes possuem particularidades e demandas 

específicas que precisam ser reconhecidas pelas políticas públicas. 

Isso reitera a necessidade da intersetorialidade nas políticas sociais, uma vez que os 

motivos que levam as famílias a terem dificuldades no acesso aos serviços ultrapassam os 

limites apenas de uma política pública, tornando-se necessário um diálogo com outras 

áreas. Dessa forma, elaborar propostas conjuntas entre as diversas políticas públicas 

possibilita que se alcancem resultados mais efetivos para atender à população demandante 

dos serviços. 

Atender-se-ia, assim, ao que preconiza a PNAS sobre a intersetorialidade quando infere que 

“nessa vertente, o objeto da ação pública, buscando garantir a qualidade de vida da 

população, extravasa os recortes setoriais em que tradicionalmente se fragmentaram as 

políticas sociais e em especial a política de assistência social” (PNAS 2004, p. 44). 

Entretanto, Yasbek (2014, p.99) afirma que: 

 

As Políticas sociais públicas (educação, assistência social, saúde, habitação, cultura 
lazer, trabalho etc.) apresentam-se setorializadas e desarticuladas, respondendo a 
uma forma de gestão com características centralizadoras e hierarquizadas [...]. Esta 
forma de gestão da política pública vem historicamente gerando fragmentação da 
atenção as necessidades sociais e ações paralelas; além de divergências quanto os 
objetivos e papel de cada área, prejudicando particularmente os usuários, sujeitos 
das atenções dessas políticas. 

 

Logo, é um desafio para a política de assistência social do município a prática da 

intersetorialidade frente às históricas condições em que as políticas sociais foram 

construídas e às quais ainda estão atreladas. 

Sobre a questão da ampliação dos serviços no município para a população rural a partir da 

implantação do SUAS, as gestoras informaram que o sistema trouxe um avanço em todos 

os serviços e para toda a população que deles necessita. Ampliou também a estruturação 

da rede de serviços com base nos territórios, a formação das equipes específicas e 

implantou novas ações para a garantia de direitos de toda a população. 

Tratando-se especificamente da ampliação dos serviços para as áreas rurais, uma das 

gestoras afirma que com a implantação dos SUAS houve a divisão e implantação dos CRAS 

com base nos territórios de vulnerabilidade, o que facilitou o georeferenciamento das 

populações rurais e aproximou a população usuária, mas ainda assim é insuficiente. Essa 

ampliação também é reconhecida por alguns beneficiários do PBF nas entrevistas. 

A expectativa das gestoras entrevistadas em atender às demandas rurais está intensamente 

pautada na implantação do CRAS itinerante, o que, segundo elas, proporcionaria uma 
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continuidade e ampliação dos benefícios e serviços, garantindo o acesso para a população 

rural. 

A implantação do CRAS itinerante pode constituir uma estratégia que possibilita a ampliação 

do atendimento e inclusão das pessoas e famílias do meio rural nos programas da 

assistência social. Essa estratégia de atendimento se configura uma importante ação no 

sentido de proporcionar o atendimento a partir da localidade onde mora, mas ainda assim é 

um desafio diante das condições efetivas da estrutura física e de recursos humanos 

existentes no município. 

Sem dúvida, o processo de materialização do SUAS no município representa um grande 

avanço na gestão, na ampliação do financiamento, nos benefícios e serviços e nos 

equipamentos sociais, o que pode ser evidenciado também nos dados apresentados pelas 

gestoras. 

Contudo, analisando o exposto pelos beneficiários, o SUAS carece avançar na perspectiva 

da universalidade do acesso aos bens e serviços e na garantia dos direitos sociais. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo da pesquisa foi evidenciado que a universalidade nos benefícios e serviços da 

PNAS não ocorre de forma equitativa à população urbana e rural, prevalecendo os serviços 

para a população urbana. No decorrer da pesquisa, a problemática paulatinamente se 

materializa e confirma a carência dos serviços da política de assistência social para a 

população rural no município de Toledo. Além disso, demonstrou que os usuários da política 

de assistência social, nesse estudo representado pelas famílias do PBF, em grande medida 

desconhecem os serviços e consequentemente não os procuram. Ademais, para as famílias 

acessarem seus direitos, é fundamental conhecê-los. 

Também foi possível verificar que as dificuldades que se referem ao acesso aos serviços e 

às políticas públicas do município apresentadas pelos beneficiários foram mais expressivas 

em relação ao transporte público oferecido. Para algumas famílias, o transporte público não 

chega; para outras, chegam em determinados dias e horários da semana o que dificulta a 

mobilidade da população rural para o acesso aos benefícios e serviços localizados 

predominantemente no meio urbano. A fragilidade do acesso à informação e ao transporte 

público influencia diretamente na baixa participação e na procura dos serviços sociais pelos 

usuários da política de assistência social residentes nas áreas rurais do município. 

Observou-se uma ampliação dos serviços no município para toda a população que deles 

necessita incluindo a população rural. As gestoras apontaram o CRAS itinerante como uma 

importante alternativa para o acesso e descentralização dos serviços sociais na área rural e 

poderia colaborar na construção de vínculos entre profissionais e usuários, garantindo uma 

continuidade e assiduidade nos atendimentos, proporcionando um direito da proteção social 
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no lugar onde residem. Além disso, os gestores municipais precisam desenvolver 

estratégias que facilitem o acesso das famílias vulneráveis da área rural aos benefícios e 

serviços oferecidos pelo município. 

O desafio da política social, além de possibilitar o acesso dos benefícios e serviços para a 

população rural, é garantir a integralidade dos serviços, compreendendo suas 

particularidades e especificidades para que não ocorra simplesmente uma transposição dos 

serviços ao meio rural. Do mesmo modo, as políticas públicas devem atuar na perspectiva 

da intersetorialidade e de forma integrada a fim de dividir as responsabilidades em atender 

às demandas da população rural, pois somente uma única política pública, de forma isolada, 

não consegue garantir os programas e serviços reivindicados pelas famílias. 

É indiscutível o avanço da política de assistência social no município, pois tem contribuído 

significativamente com a ampliação dos serviços e no acesso da população que dela 

necessita. Frente a isso, é necessário reafirmar a importância da política de assistência 

social enquanto garantidora de direitos sociais, proporcionando o acesso aos bens e 

serviços na perspectiva de ampliação dos direitos. 
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